Działalność Fundacji 2016
1) Nazwa fundacji:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Członkowie Zarządu:
Irena Krukowska-Szopa - Prezes, ul. Cisowa 9, 59-220 Legnica
Grzegorz Szczepaniak - Z-ca Prezesa, ul. Fredry 34/8, 59-220 Legnica
Krzysztof Szustka- Skarbnik, ul. Miodowa 3, 59-220 Legnica

Celem Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego
rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Cele statutowe były realizowane poprzez:
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony
środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego
rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i
wychowania.
3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowoedukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych
i społecznych służących także integracji europejskiej.
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym
i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych
społeczności.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową,
instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami
statutowymi Fundacji.
11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów
przyrodniczo cennych.
Przedsięwzięcia były podejmowane na terenie :
-

kraj

-

Dolny Śląsk
woj. lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w podziale na obszary tematyczne zawiera poniższe
zestawienie:
- Edukacja Ekologiczna
- Ochrona krajobrazu i przyrody
- Rozwój i wsparcie organizacji, Partnerstw, społeczności lokalnych
- Inne.

Projekt/program

Czas
realizacji

Cele/Działania

Rezultaty

Źródła finansowania
Budżet

Edukacja Ekologiczna
Program „Lekcje w
Przyrodzie”

1994-2016

Oddolne inicjatywy
dla ochrony
środowiska życia
pszczół i innych
owadów zapylających

2015 - 2017

Pszczoły proszą o
pomoc - kampania na
rzecz ochrony
środowiska życia
pszczół i innych
owadów zapylających

2014-2016

Prowadzenie zajęć z
zakresu edukacji
ekologicznej i
przyrodniczo-regionalnej
- poprawa środowiska
naturalnego w skali
lokalnej,
- wzmocnienie aktywności
i mobilizacja społeczności
lokalnych do udziału w
inicjatywach
rozwiązujących lokalne
problemy środowiskowe
Podniesienie wiedzy
mieszkańców wsi w
zakresie zagrożeń
wynikających ze
zmniejszania się populacji
owadów zapylających i ich
znaczenia dla
bioróżnorodności
Wzrost zaangażowania
społeczności lokalnych w
zachowanie siedlisk dla
owadów zapylających na
obszarach wiejskich Cs 3:

W roku 2016 przeprowadzono zajęć z
zakresu edukacji przyrodniczoregionalnej i ekologicznej dla ponad
500 uczniów.
Realizacja 5 inicjatyw w
miejscowościach: Chojnów, Godzięcin,
Bystrzyca, Mysłakowice,
Kwieciszowice, Wisznia Mała,
Legnickie Pole, Dobków, Gromadka,
Wierzowice Małe, Borowa, Małomice.

1. przeprowadzenie 2 konferencji
regionalnych: Ochrona owadów
zapylających warunkiem utrzymania
ekosystemów i produkcji żywności”
informujących o problemie i dyskusje
jak temu przeciwdziałać
2. utworzenie 4 ścieżek edukacyjnychmodelowych stref nektarodajnych w
krajobrazie wsi,
3. przygotowanie edukatorów
bioróżnorodności – organizacja 2 cykli
szkoleniowych Edukator
bioróżnorodności

Środki własne szkół,
przychody z Lekcji w
Przyrodzie w 2016 - 18 875,00
zł
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 449.060,00 zł

Norweski Mechanizm
Finansowy i Mechanizm
Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Kwota: 429.192,00 zł

Mała retencja - Duża
sprawa.
Województwo
Łódzkie

2016

Zadrzewienia
2016 - 2018
śródpolne dla ochrony
bioróżnorodności i
klimatu

dyskusja społ.
zainteresowanych stron w
wypracowanie rozwiązań
dla ochrony populacji
owadów zapylających.
Przeprowadzenie
warsztatów na temat
właściwego
gospodarowania wodami i
adaptacji do zmian klimatu
w celu podniesienia
świadomości ekologicznej
mieszkańców woj.
łódzkiego.
Podniesienie wiedzy
środowisk wiejskich i
zmobilizowanie do
praktycznych działań na
rzecz zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych,
zachowania miedz i
przyjaznych siedlisk dla
zapylaczy na terenach o
wysokiej intensyfikacji
rolnictwa

4. założenie strony internetowej
projektu i facebooka
5. opracowanie materiałów
edukacyjnych dla odbiorców projektu:
plakat, broszura informacyjna.
- przeprowadzenie 3 jednodniowych
warsztatów dla pracowników ODR,
mieszkańców terenów rolniczych.

1. Opracowanie materiałów
edukacyjnych, w formie pakietu
edukacyjnego, broszury i plakatów.
2. Cykl szkoleniowy dla 80 edukatorów
bioróżnorodności.
3. warsztaty edukacyjne w
środowiskach wiejskich
4. Konferencje regionalne „Wyzwania
klimatyczne dla rolnictwa – jak im
przeciwdziałać wykorzystując
instrumenty wspólnej polityki rolnej.
5. Przygotowanie mieszkańców wsi i
rolników do tworzenia modelowych
zadrzewień .
6. Konkurs fotograficzny dla uczniów

Województwo Łódzkie: 30.000
zł

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Całkowita kwota projektu:
Kwota: 564.360,00 zł, w tym
NFOŚiGW 507.860,00 zł oraz
WFOŚiGW Wrocław
37.500,00 zł

szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych
„Drzewa robią dobry klimat na wsi”.

Piknik Ekologiczny w
Sobieszowie, KPN

2016

Przeprowadzenie 6 warsztatów
ekologicznych podczas festynu
organizowanego przez Karkonoski Park
Narodowy. Tematyka: Ochrona
owadów zapylających - warsztat, Nasi
codzienni sprzymierzeńcy - pszczoły i
inni zapylacze Myślenie ekologiczne,
motywacja i ekorozwój, Zmiany
klimatyczne, Fundusze na ekologię,
Polacy i świadomość ekologiczna.
Ochrona Przyrody i Krajobrazu

Warsztaty ekologiczne

Wsparcie Partycypacji Obywatelskiej

Fundacja Partnerstwo Ducha
Gór
Kwota: 11.400 zł.

„Sołeckie strategie
ożywienia
obywatelskiego wsi”

2014/2016

Projekt wspierał sołectwa
w zakresie opracowania i
wdrożenia przy udziale
mieszkańców aktualizacji
sołeckich strategii rozwoju
jako kontynuacji idei
odnowy wsi na terenie
Dolnego Śląska i
opolszczyzny. W ramach
projektu opracowany
użyteczny model
aktualizacji sołeckich
strategii do wykorzystania
przez inne zainteresowane
sołectwa, badania
dotyczące barier i
czynników wspierających
udział mieszkańców w
procesach odnowy wsi po
to by wspierać sołectwa w
oparciu o realne potrzeby..
W ramach projektu
zostanie podjęta
współpraca z
województwem opolskim
w celu przenoszenia
doświadczeń z tego
regionu.

Rezultaty:
-przeprowadzenie szkoleń dla 20
zespołów odnowy wsi 20 sołectw
- przeprowadzenie 60 warsztatów
aktualizacji 20 sołeckich strategii przy
udziale 300 mieszkańców
- wdrożenie 20 małych projektów z
soleckich strategii przez zaangażowanie
społeczności lokalnych
- wypracowanie Modelu uspołecznionej
aktualizacji sołeckich strategii oraz
sposobów monitorowania zmian
społecznych w miejscowościach,
propagowanie tego modelu poprzez
strony internetowe i publikację
- wymiana dobrych praktyk i
upowszechnienie idei angażowania
mieszkańców w odnowę miejscowości
w trakcie
konferencji dla 60 przedstawicieli
sołectw i samorządów, zachęcenie
kolejnych wsi i gmin do jej wdrożenia
- przeprowadzenie badań oceniających
bariery i możliwości mobilizowania
mieszkańców w ideę odnowy wsi w
perspektywie 7 lat wdrażania na
Dolnym Śląsku, wydanie publikacji
zwierającej wyniki badań,
rekomendacje oraz
dobre praktyki, dystrybucja publikacji

Projekt finansowany z
Funduszy EOG w ramach
programu Obywatele dla
Demokracji, projekt w
partnerstwie z LGD Górna
Prosna, wartość projektu
269 760 zł.

w formie elektroniczej wśród sołectw i
samorządów
- podniesienie wiedzy o dobrych
praktykach wdrażania odnowy wsi
poprzez 1 wyjazd studyjny dla 30 os. z
sołectw
objętych projektem
- propagowanie partycypacji
mieszkańców w odnowie wsi przekazanie wypracowanej metodyki
Urzędowi Marszałkowskiemu.

Pracownicy i współpracownicy :

Irena Krukowska-Szopa (Prezes Fundacji): długoletni trener organizacji pozarządowych,
specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju /plany, programy,
strategie/dla gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania, Specjalista i doradca tworzenia
partnerstw na obszarach wiejskich w tym Lokalnych Grup Działania w ramach Leader
PROW, prowadzenie i przygotowanie, Doradca organizacji pozarządowych i liderów, coach
rozwoju osobistego
Krzysztof Szustka -trener organizacji pozarządowych, specjalista kampanii edukacyjnopromocyjnych i elektronicznych technik przekazu, autor inwentaryzacji przyrodniczych
animator partnerstw lokalnych, audytor Szkól dla Ekorozwoju i programu Zielony Rower.
Joanna Czabajska – Pastuszek – Absolwentka UW, Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii, Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia CEL, pracownik Fundacji specjalista ds. finansowych i prawnych, trener i moderator, doradca III Sektora,
doświadczenie w zakresie koordynacji i rozliczania projektów finansowanych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, PO
IiŚ, ASOS.
Jakub Józefczuk- współautor opracowań przyrodniczych, przygotowanie i nadzór nad
sadzeniem drzew w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze
ekologiczne dla pachnący dębowej” na terenie Dolnego Śląska, prowadzenie inwentaryzacji
oraz spotkań dla nauczycieli przyrody w ramach projektu „Historie drzewami pisane”
Sylwia Szatan –Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierunek politologia, doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów
finansowanych ze środków zewnętrznych, koordynator kampanii edukacyjno –
informacyjnych oraz społecznych, uczestniczy w tworzeniu i opracowywaniu przy udziale
społecznym Programów Edukacji Ekologicznej, współautor opracowań i publikacji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego, szkołami, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie edukacji,
informowania i udziału społecznego w systemach segregacji odpadów.
Joanna Woźnicka- ukończona rachunkowość i audyt wewnętrzny, doświadczenie w zakresie
rozliczania projektów, specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej Projektu „Drogi
dla Natury”, „Liderzy Natury”, „Dla Kwisy, dla Natury”, asystent koordynatora w projekcie
„Segreguj odpowiedzialnie” doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z PO IiŚ.
Małgorzata Bochyńska – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Biologia,
doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów, koordynator projektów
ekologicznych.
Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami,
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami gospodarki wodnej, mediami w zakresie
edukacji, informowania i udziału społecznego. Moderator szkoleń. Prowadzi badania
naukowe związane z funkcjonowaniem zbiorników wodnych.
Bożena Macieja - główna księgowa Fundacji.

